
Zachęcamy Państwa do kontaktu z Opiekunem handlowym lub Partnerem Komputronik Biznes 
w celu otrzymania pomocy w skorzystaniu ze środków grantowych, dedykowanych na rozwój 
Jednostek Samorządu Terytorialnego. Środki przeznaczone są na realizację usług publicznych 
na drodze teleinformatycznej oraz na zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz 
jednostek im podległych i nadzorowanych. W szczególności na podniesienie cyberbezpieczeństwa 
(obszar obligatoryjny).

Mając na uwadze wymagania programu chcielibyśmy przedstawić Państwu naszą ofertę 
i kompetencje inżynierów w obszarach, w jakich Państwa placówka może starać się o dofinansowanie.

SZANOWNI PAŃSTWO, INFORMUJEMY, ŻE 
ŻE OD 18 PAŹDZIERNIKA

RUSZA RZĄDOWY PROGRAM CYFROWA GMINA.

BUDŻET KONKURSU GRANTOWEGO WYNOSI 628 133 729,00 ZŁ
MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU

AŻ DO 100% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH.

Ruszył program
CYFROWA GMINA!

Złóż wniosek o grant i zdobądź dofinansowanie z wsparciem Komputronik Biznes

25 lat na rynku 120 tysięcy
dostępnych
produktów

działalność
operacyjna

na modelu B2B

szkolenia
e–learning

cyberbezpieczeństwo



Audyt, analiza i rekomendacje w postaci raportu poaudytowego są realizowane przez certyfikowanych 
inżynierów bezpieczeństwa i ochrony informacji.

Identyfikację, zarządzanie i obsługę incydentów bezpieczeństwa informatycznego.

Audyt, projektowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informatycznym.

Monitorowanie i przegląd systemu zarządzania bezpieczeństwem informatycznym.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informatycznego i analizy ryzyka dla administratorów 
i użytkowników systemu IT.

Wsparcie zespołu w analizie ryzyka, projektowaniu polityk bezpieczeństwa.

Analizie infrastruktury, oprogramowania i procesów biznesowych pod kontem zachowania 
ciągłości działania, kradzieżą informacji i nieautoryzowanego dostępu.

Inwentaryzacji sprzętu i aktualizacja oprogramowania.

OBSZAR NR 1 

CYBERBEZPIECZŃSTWO, W RAMACH TEJ OBOWIĄZKOWEJ KATEGORII OFERUJEMY 
PAŃSTWU PRZEPROWADZENIE TECHNICZNEJ DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA 

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, OBEJMUJĄCEJ M.IN.:



Doposażenia serwerowni, modernizacji/rozbudowy wewnętrznej sieci LAN.

Oprogramowanie i licencje dla stacji roboczych pracowników Jednostek Samorządu 
Terytorialnego: system operacyjny Windows, pakiet Microsoft Office365, systemy antywirusowe, 
środowisko pracy współdzielonej, systemy do wideokonferencji, systemy podpisu kwalifikowanego.

Oprogramowanie i licencje dla serwerowni (Data Center) Jednostek Samorządu Terytorialnego: 
wirtualizacja serwerów, back–up’u i archiwizacji danych. Oferujemy konsultacje i opracowanie 
projektu w zakresie migracji środowiska IT do chmury obliczeniowej i chmury hybrydowej.

Sprzęt i usługi do budowy i ochrony brzegu sieci LAN / WAN / WLAN:
• routery do obsługi łączy DSL / ADSL / 3G / 4G / LTE;
• routery ze zintegrowanymi funkcjami ochronnymi NGF;
• przełączniki niezarządzalne;
• przełączniki zarządzalne;
• usługi audytu i projektowania sieci WLAN w oparciu o pomiary propagacji sygnałów sieci 

bezprzewodowych, optymalizację jej parametrów i dobór dedykowanych rozwiązań.

CYFRYZACJA URZĘDÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 
I NADZOROWANYCH (Z WYŁĄCZENIEM PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA) POPRZEZ 
ZAKUP SPRZĘTU IT, OPROGRAMOWANIA I LICENCJI NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI 

E–USŁUG ORAZ ZDALNEJ PRACY I NAUKI, OBEJMUJĄCE: 

OBSZAR NR 2



Serwery wiodących producentów:
• serwery w obudowie Rack, jedno i wieloprocesorowe;
• serwery kasetowe (Blade);
• serwery w obudowie Tower;
• platformy hybrydowe.

Usługi audytu i doboru parametrów całego środowiska IT pod kontem mocy obliczeniowej 
i wydajności.

Macierze dyskowe i serwery NAS wiodących producentów.
Oferta Komputronik Biznes obejmuje rozwiązania all flesh jak również tradycyjne dopasowane do 
potrzeb zarówno małych, średnich, jak i dużych organizacji.

Usługi audytu i doboru parametrów całego środowiska IT pod kontem mocy obliczeniowej 
i wydajności.

Rozwiązania hiperkonwergentne.
Rozwiązania oparte na połączeniu fizycznych komponentów, takich jak: serwery, macierze 
oraz sieć SAN w ramach jednej infrastruktury zarządzanej z poziomu software. Infrastruktura 
hiperkonwergentna daje użytkownikom gwarancję większej elastyczności i uproszczenia 
zarządzania systemami IT.

Usługi audytu i doboru parametrów całego środowiska IT pod kontem mocy obliczeniowej 
i wydajności.

Nasi partnerzy technoogiczni:



OBSZAR NR 3

Szkolenie związane z cyberbezpieczeństwem:

Incydenty bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem, naruszenia ochrony danych osobowych 
i związane z tym ryzyka finansowe i prawne. 

Bezpieczeństwo danych (w tym obowiązki wynikające z RODO), dokumentów, zasada czystego 
biurka, korzystanie z drukarek i niszczarek.

Wiarygodność i bezpieczeństwo serwisów internetowych i stron WWW.

Loginy i hasła, czyli wszystko o danych dostępowych.

Poczta elektroniczna i sieć firmowa.

Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych.

Bezpieczeństwo haseł.

Phishing.

Bezpieczeństwo podczas pracy zdalnej.

Szkodliwe oprogramowanie.

Kradzież tożsamości.

Bezpieczeństwo sieci i nośników cyfrowych.

EDUKACJA CYFROWA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO TO 
SZKOLENIA STACJONARNE LUB ON–LINE W ZAKRESIE OBSŁUGI NABYTEGO SPRZĘTU, 

OPROGRAMOWANIA I LICENCJI, A TAKŻE ZARZĄDZANIA ZMIANĄ ZWIĄZANĄ 
Z WPROWADZANIEM USŁUG CYFROWYCH DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU. 
OSOBNĄ KATEGORIĘ SZKOLEŃ STANOWI SZEROKIE PORTFOLIO SZKOLEŃ 

W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA.



Szkolenie związane z Office 365 i wprowadzaniem i wykorzystaniem usług cyfrowych 
w urzędach i biurach, m.in.: 

Jak przeprowadzić szybką ankietę – Forms?

Jak efektywnie korzystać z czatu i jak skutecznie komunikować się w zespole – Teams?

Jak za pomocą Teams zorganizować pracę zaangażowanego zespołu – Teams?

Jak tworzyć notatki w zespole – OneNote?

Jak udostępniać pliki indywidualne innym użytkownikom – OneDrive?

Jak w zespole współpracować na plikach – Teams, Sharepoint?

Jak zarządzać zadaniami w zespole – Planner?

Szkolenie, związane z pracą zdalną.

Prezentujemy tylko sprawdzone praktyki i metody na to, aby praca zdalna zespołów rozproszonych 
była jak najbardziej skuteczna, bezstresowa i harmonijna.

Jak skutecznie pracować z domu?

Jak zachować równowagę między życiem a pracą?

Jak sprawnie się komunikować w pracy zdalnej i jaką formę wybrać?

Jak zachować szybki przepływ informacji?

Jak uczynić swoje myśli zrozumiałymi?

Jak zmniejszyć stres w pracy?

Jakie nawyki pomogą Ci w pracy zdalnej?

Jakie błędy najczęściej popełnia się w pracy zdalnej?



Obecnosci.pl system dla przedszkoli i żłobków.

Oprogramowanie dostosowane do wymagań przedszkoli i żłobków publicznych.

Integracja systemu z czytnikiem wyliczającym rzeczywisty czas pobytu dziecka w placówce.

Opłaty za pobyt i wyżywienie, uwzględniające dofinansowania oraz indywidualne stawki 
np. w przypadku rodzeństwa.

Zgłoszenia nieobecności z poziomu rodzica.

Generowanie zestawień i raportów do instytucji, tworzenie własnych szablonów raportów.

System Obecnosci.pl to cyfryzacja przedszkola a jednocześnie kilkuset osób (rodzice, opiekunowie, 
rodzina).

Prosty moduł komunikacji przedszkola z rodzicem – ogłoszenia, galeria zdjęć, wiadomości, baza 
wiedzy i wiele innych.

Dostępna również w bezpłatnej aplikacji mobilnej (Android i iOS).

Integracja z bankiem – automatyczne przypisywanie wpłat od opiekunów.

Wsparcie Działu Wsparcia Klienta we wdrożeniu i obsłudze.



Oferta produktowa Komputronik Biznes to:

30 000 m2 powierzchni przeznaczonej pod własny magazyn.

120 000 indeksów towarowych.

1 330 zdefiniowanych kategorii produktowych.

GK Komputronik jest stałym i aktywnym partnerem biznesowym największych dystrybucji 
i producentów IT, ich lista obejmuje około 100 podmiotów.

ZAKUP SPRZĘTU IT DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH DOMÓW DZIECKA, 
PIECZY ZASTĘPCZEJ, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ.

Dlatego, jako wiodąca marka na rynku polskim przygotowaliśmy dla Państwa dedykowany pasaż 
na dwóch platformach e–commerce: komputronik.pl oraz biznes.ktr.pl (konieczne założenie konta 
szczegóły poniżej) z asortymentem IT:

Każda z ww. patform e–commerce wyróżnia się pod kątem oferowanych funkcji i dostępności 
usług dodatkowych.

OBSZAR NR 4

komputery i laptopy urządzenia peryferyjne drukarki i skanery

monitory, projektory 
i tablice aktywne

tablety oprogramowanie

https://www.komputronik.pl
http://www.biznes.ktr.pl


Komputronik Biznes Sp. z o.o.
w restrukturyzacji
ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań
www.komputronikbiznes.pl

NIP 895-17-44-690, REGON 930321320, numer rejestrowy BBDO
000008600; KRS 0000008979 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy
w pełni opłacony: 5 010 000 PLN 
Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001:20015

Platforma biznes.ktr.pl to sklep e–commerce dedykowany do przedsiębiorstw, uczelni, urzędów 
i firm w którym każdy z Klientów Biznesowych (identyfikowanych za pomocą NIP) posiada swoje 
INDYWIDUALNE KONTO oraz profil Klienta, a dostęp do sklepu wymaga zalogowania i założenia 
dedykowanego konta.

Po założeniu konta ww. sklepie nasi Klienci uzyskują dodatkowe benefity:
• indywidualnie ustalany odroczony termin płatności / kredyt kupiecki;
• bezpośrednio dostęp do oferty produktów całej GK Komputronik;
• informacje na temat stanów magazynowych i dostępności towarów;
• dostęp do indywidualnych cenników i planów cenowych;
• możliwość skorzystania z dedykowanych usług finansowych np. leasing;
• możliwość pozyskania ceny specjalnej;
• możliwości negocjacji kosztów dostaw oraz realizacji dostaw bezpłatnie;
• możliwość skorzystania z bogatego portfela usług dodatkowych GK Komputronik związanych 

rozszerzeniem gwarancji, konfiguracją i personalizacją zakupionego sprzętu, usługami 
montażowymi i transportowymi;

• możliwość bezpłatnej integracji sklepu biznes.ktr.pl z platformą zakupowa Klienta.

Platforma komputronik.pl to sklep online dedykowany dla konsumentów oraz SOHO, w którym 
każdy z Klientów może posiadać swoje INDYWIDUALNE KONTO, profil Klienta, historię zamówień 
lub realizować zakupy doraźnie.

PRZEJDŹ DO PASAŻU

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

PRZEJDŹ DO FORMULARZA

https://www.komputronik.pl/promocje/cyfrowa-gmina/laptopy
https://www.komputronikbiznes.pl/kontakt/
http://www.biznes.ktr.pl
http://www.biznes.ktr.pl
https://www.komputronik.pl

